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2017-HU-IA-00027 A MAGYAR CÉGNYILVÁNTARTÁS EU BRIS-
BE TÖRTÉNŐ INTEGRÁCIÓJA SAJTÓKÖZLEMÉNY   
SAJTÓKÖZLEMÉNY A MAGYAR CÉGNYILVÁNTARTÁS EU BRIS-BE TÖRTÉNŐ INTEGRÁCIÓJA CÍMŰ 
PROJEKT INDULÁSÁRÓL 
 
TOVÁBB FOLYIK AZ EGYSÉGES EURÓPAI CÉGNYILVÁNTARTÁSI PROJEKT 
Következő lépésként a nemzeti ügyfélszolgálatot építik ki 
 
Az uniós egységes piacon nem ritka a cégek határokon túli terjeszkedése, működése. 2017 júniusa 
óta az uniós tagállamok cégnyilvántartásait egy egységes rendszer, a BRIS (Business Registers 
Interconnected System) integrálja, amely a nemzeti kereskedelmi nyilvántartásokat, cégjegyzékeket 
illetve az összes céginformációkat tároló nyilvántartást felöleli. A szolgáltatás jogi alapja a 
2009/101/EK irányelv amely az alapinformációkat a nyilvánosság számára ingyenesen teszi 
hozzáférhetővé. 
 
Az EU 2017 júniusától kapcsolta össze az uniós tagállamok cégnyilvántartásait. A BRIS-ben az unió polgárai 
bármely, az uniós tagállamokban, illetve Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában nyilvántartásba vett 
cégre vonatkozóan kereshetnek információkat. Az összekapcsolt nyilvántartás tartalmazza külföldi 
leányvállalatokra és a cégek határokon átnyúló összeolvadásaira vonatkozó információkat is  
 
A BRIS működtetését és fejlesztését, és a vele kapcsolatos ügyek kezelését a Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. végzi.   
 
A projekt következő mérföldköveként hamarosan elindul a nemzeti ügyfélszolgálat, amelyet szintén a 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. működtet. Fő feladata, hogy kapcsolattartó pontként működjön az 
Európai Bizottság ügyfélszolgálata és a cégnyilvántartás képviselője között. 
 
A projekt keretében a Közönykiadó átvilágítja és értékeli a szóba jöhető ügyfélszolgálati rendszereket, 
kifejleszti a BRIS működését támogató speciális szoftvert, és a rendszert úgy optimalizálja, hogy megfeleljen 
a BRIS Európai Alapszolgáltatási Platform (ECP) műszaki követelményeinek is. 
 
Az informatikai fejlesztéssel egyidejűleg a Közlönykiadóban szervezet, - illetve folyamatfejlesztés is történik 
a megvalósítási időszakban, amelynek keretében felülvizsgálják cég folyamatait, és szükség szerint 
átalakítják az eljárásokat és a belső szabályokat is.  
 
*** 
 
A projekt részletei:  
 
A projekt elnevezése: „Magyar Cégnyilvántartás EU BRIS-be történő integrációja” és 2017-HU-IA-00027 
azonosítószámon fut, és az Európai Bizottság által ráruházott hatáskörében eljárva az Innovációs és 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009L0101
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do?clang=en


 
  
 
 
 
  

 
 

Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) támogatja az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközök (CEF) keretében. 
 
A projekt kedvezményezettje a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.  
 
Támogatás összege: 293 622 EUR 
 
Projekt fizikai befejezésének határideje: 2018. november 21. 


